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Merħba! Il-Papa jistieden lil kulħadd, ikun xi jkun it-twemmin tiegħu, sabiex ningħaqdu flimkien u nitolbu:

Biex it-twelid tas-Salvatur iġib il-paċi u t-tama lill-bnedmin kollha ta’ rieda tajba.
Ninġabar:
Għal ftit ħin inwarrab dak li għandi f’moħħi u noqgħod bi kwieti. Inħalli l-fantasija ta’ moħħi
teħodni f’post fejn kulħadd sewwa t-tiċrit li kellu fir-relazzjonijiet u n-nies jgħixu flimkien fil-paċi.
Nista’ nagħmel talba ċkejkna biex dan il-Milied iressaq in-nies lejn xulxin.
Fatt ċkejken:
Xmun qatta’ biċċa biċċa l-kartolina li rċieva tal-Milied.
Sieħbu Ġużeppi baqa’ miblugħ u staqsieh għalfejn għamel hekk.
“Għax ma rridx li jkolli x’naqsam ma’ dan il-bniedem. Minħabba
dak li għamilli tliet snin ilu!” qal Xmun b’ton inkurlat.
“Forsi bagħatha biex terġgħu tagħmlu paċi,” qallu Gużeppi.
“Hekk hu,” wieġeb Xmun. “fil-fatt il-kartolina tgħid: Nixtieqlek
il-Milied it-tajjeb. Ejjew naħfru u ninsew.”
“Mhux hekk għandu jkun?” qallu Ġużeppi.
Iżda Xmun tenna: “Jien ma rridx naħfirlu. Dakinhar kien għajjarni giddieb quddiem in-nies. Ma rridx naf
bih aktar!”.
Ġużeppi ħass li ma setgħax jirraġuna ma’ Xmun fuq dan l-argument. Sadattant daħlu f’ħanut u sellmu
lis-Sur Camilleri li kien qed jispiċċa x-xirja tiegħu. X’ħin ħareġ mill-ħanut, Xmun qal: “Dak raġel! Dak mhux
kartolina ħaqqu imma karru mimli deheb!”
Kif Ġużeppi staqsieh għaliex, Xmun wieġeb: “Is-Sur Camilleri huwa d-direttur tal-Kumpanija li jien naħdem
fiha. Ftit tax-xhur ilu, ta’ ħmar li jien, inqbadt nisraq. Stennejt li jeħodni l-qorti u jkeċċini. Minflok kellimni
bil-qawwa biex ma nerġax u tani ċ-ċans inpatti ta’ dak li għamilt billi naħdem overtime b’xejn biex inrodd
lura l-flus li sraqt. Imma ma keċċinix mix-xogħol”.
Ġużeppi ħalla pawsa daqsxejn twila u ssogra jistaqsi lil Xmun: “U inti, kemm se ddum biex taħfer? Aktar
minn tliet snin?”
Naħseb ftit:
Ġieli ħafirlek xi ħadd? Tista’ tiftakar kif ħassejtek dakinhar? Ħu l-ħin biex tgħożż is-sentimenti
kollha li ħassejt dakinhar.
Hemm min jgħid: “Naħfer imma ma ninsiex!” Fiex taqbel u fiex ma taqbilx ma’ dan?
Nitlob:
Nitolbok Mulej li naħfer persuna waħda li l-aktar weġġgħetni f’ħajti.
Kliem ta’ dawl:
Il-Milied mhuwiex żmien u lanqas staġun, iżda mod ta’ ħajja. Li tgħożż il-paċi u r-rieda tajba, li
tkun għani fil-ħniena, dan hu l-ispirtu vera tal-Milied. - Calvin Coolidge
X’nista’ nagħmel:
Hemm xi persuna li miġġieled magħha? Nista’ nagħmel pass ċkejken biex nersqu aktar lejn xulxin?

